
Wie ben je in vijf steekwoorden? 

Positief, resultaatgericht, betrokken, toegankelijk, 
enthousiast. 

Wat breng je de MR? Waarom zit je in de MR?  

Ik vind het belangrijk dat ouders betrokken zijn 
bij het bestuur van onze school. Als lid van de 
medezeggenschapsraad hoop ik aan de goede 
kwaliteit en sfeer van het onderwijs op de NSV2  
te kunnen bijdragen. 

Joost Sillen 
vader van Tom, groep 5

Anneke Derksen - Masselink 
moeder van Sem groep 6  
en Lieke groep 2   

Wie ben je in vijf steekwoorden? 

Gedreven, enthousiast, perfectionist, invoelend  
en directief. 

Wat breng je de MR? Waarom zit je in de MR? 

Ik ben psychomotorisch therapeut en ben jarenlang 
werkzaam geweest in de jeugdzorg. Hierdoor heb ik 
enig inzicht in het schoolgebeuren en in hoe om te 
gaan met instanties. Ik ben enigszins op de hoogte  
met methoden en werkzaamheden in en om de school.  
Zelf heb ik ervaring opgedaan in het onderwijs tijdens 
PABO-stage en MRT (motorisch remedial teaching). 
Kortom: ik heb affiniteit met kinderen en onderwijs  
en ik wil me graag inzetten om  
het beste uit de leerlingen en  
de school te halen.



Wie ben je in vijf steekwoorden? 

Analytisch, mensgericht, kritisch, to-the-point,  
resultaatgericht. 

Wat breng je de MR? Waarom zit je in de MR?  

Om eerlijk te zijn denk ik dat ik de MR niets anders 
breng dan iedere andere betrokken ouder.  
Als projectleider bij een ingenieursbureau heb 
ik nauwelijks tot niets met de onderwijssector 
van doen. Dat is volgens mij niet erg. De Wet 
Medezeggenschap Scholen heeft de rol van de MR 
al goed geregeld. Ook is veel kennis beschikbaar 
over hoe een MR effectief kan functioneren. Ik 
ga proberen op basis van logisch verstand en de 
juiste motivatie mijn steentje bij te dragen aan het 
versterken van de relatie tussen schoolbestuur en 
met name ouders van de leerlingen. 

Wie ben je in vijf steekwoorden? 

Doorzetter, ondernemend, eigenwijs, betrokken  
en behulpzaam. 

Wat breng je de MR? Waarom zit je in de MR?  

Ik wil graag in de MR om de stem van/namens de 
ouders proberen duidelijk te vertalen. Ik vind het 
belangrijk dat wij als ouders een bijdrage kunnen 
leveren en mee kunnen denken aan het beleid van 
de school.

Raffael Argiolu 
vader van Yara groep 7  
en Nathan groep 3

Véronique van Gemert 
moeder van Julie groep 8, Lauren groep 7,  
Justus groep 5 en Sophie groep 2



Wie ben je in vijf steekwoorden? 

Nuchter & relativerend, kritisch & direct, 
humoristisch. 

Wat breng je de MR? Waarom zit je in de MR?  

Ik vind het belangrijk dat ouders en leerkrachten 
goed samenwerken. We hebben allemaal 
hetzelfde streven namelijk dat de kinderen op een 
fijne plek kunnen (op)groeien. Ik heb jarenlang 
gewerkt als leerkracht en bouwcoördinator op 
een Jenaplanschool. Ik ken dus het reilen en 
zeilen op een basisschool. Ik was eerder lid van 
een MR maar dan als leerkracht. Nu zit ik als ouder 
in de MR en dat vind ik ook een leuke rol. 

Wat breng je de MR? Waarom zit je in de MR?

Als leerkracht vind ik het leuk om niet alleen een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 
kinderen in mijn klas, maar ook aan de ontwikkeling 
van de NSV2. Om mijn enthousiasme te delen en 
kritisch te kijken naar de visie van de school.  
Wat willen we? Waarom doen we de dingen die we 
doen? Ouders spelen daarbij een belangrijke rol.  
Ik vind het belangrijk dat ouders zich gehoord 
voelen en zich betrokken voelen. De MR is de plek 
om dit samen te doen. 

Brechje Boeijen
moeder van Finn groep 5

Petra Maasen
geeft les aan groep 1-2 
(4 dagen per week)  



Wat breng je de MR? Waarom zit je in de MR? 

Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij het reilen en 
zeilen van de school. In de MR krijg je de kans mee te 
denken over beleid of om zelf thema’s in te brengen. 
Graag wil ik dit samen met de ouders doen en zoeken 
naar de beste oplossing van actuele onderwerpen 
waarbij het belang van de leerlingen centraal staat. 

Pauline van Loon
geeft les aan groep 3  
(4 dagen per week)  

Wat breng je de MR?  
Waarom zit je in de MR? 

Het is mooi om niet alleen te kijken naar het 
onderwijs in je eigen groep, maar ook naar  
het geheel.  
Wat maakt onze school beter en hoe kunnen 
we hier vorm aangeven? 

Saskia Brouwer 
geeft les aan groep 1-2  
(5 dagen per week)  



Wat breng je de MR? Waarom zit je in de MR? 

Ik zit in de MR omdat ik het leuk vind om samen 
met de ouders betrokken te zijn bij de organisatie 
van onze NSV school. Het samen delen, denken 
en uitwisselen van informatie vind ik prettig en 
interessant. Dat komt door de verschillende en ook 
gezamenlijke invalshoeken die de ouders en de 
leerkrachten hebben. Hieruit ontstaan de nieuwe 
frisse ideeën voor de school en de kinderen. 

Geertjan Wekx 
geeft les aan groep 6  
(5 dagen per week) 

Wat breng je de MR? Waarom zit je in de MR? 

De MR mag meedenken over nieuw beleid en  
nieuwe plannen, maar is ook actief in het zelf 
aandragen van onderwerpen over het verbeteren  
van het onderwijs op onze school. Het mee mogen 
denken hierover, maar ook over hoe dit op een  
goede manier vormgegeven kan worden,  
vind ik heel interessant en leuk om te doen!

Anneke Vrijaldenhoven 
geeft les aan diverse groepen  
in de midden- en bovenbouw  
(5 dagen per week) 


